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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2012 
 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 24 de setembre de 2012, sota la presidència de 
l’Il·lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) 
i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU)  i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors 
Salvador Ramon i Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i 
Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), 
Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte 
de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís 
Valentín i Martínez. 
 
Ha excusat la seva assistència la Regidora senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament 
constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 

 
 

1) APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 30 DE JULIOL DE 2012. 

 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que a la pàgina 19 d’aquesta acta 
on consta: “(...) El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, es dirigeix al senyor Sala i li 
recorda que el seu Grup va participar en l’elaboració del POUM, i, que per tant, ha d’explicar el canvi de vot.(...)” 
 
Ha de dir: 

“(...) El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, es dirigeix al senyor Sala per al·lusions 
prèvies d’aquest i en resposta a les mateixes i li recorda que el seu Grup va participar en l’elaboració del POUM, 
i, que per tant, ha d’explicar el canvi de vot.(...)” 
 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de juliol 2012 que s’aprova per unanimitat, amb 
l’esmena proposada. 

 
 

2) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 
 

- Decret núm. 493/2012, de 20 de juliol, al decret núm. 569/2012, de 17 de setembre. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, respecte al Decret número 
529/2012 manifesta el següent: 
 
“Ens  pot explicar sr Alcalde com és que un expedient amb una multa o sanció de 3.000€ s’acabi arxivant quan 
en l’informe hem vist que han intervingut 2 empreses que s’acaben donant les culpes unes a les altres i 
nosaltres com a Ajuntament interpretem ja que ells no ho manifesten l’arxiu de l’expedient sancionador. Jo em 
pregunto si aquesta és o serà la nova manera d’actuar de vostè sr alcalde amb segons qui? Ens pot explicar per 
què és tan permissiu i amb altres expedients tot el contrari.” 

També es refereix al Decret número 534 llegint el següent escrit: 
 
“Com és sr Alcalde que amb un informe d’intervenció en aquest cas desfavorable, es contracti un nou funcionari 
de Policia, atenent només factors com el que “la crisi fa augmentar la delinqüència” i no es parli de les dificultats 
que tenen per anar cobrint el quadrant dels agents  policials, i més si tenim en compte la pregunta que els hi fa 
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el grup municipal d’ERC en què constatant que en el mes d’agost hi havien dies que només hi havien 2 agents 
per cobrir el torn.” 

 
Seguidament s’interessa pel Decret número 539/2012, en els següents termes: 
 
“Vull que m’expliqui per què de l’advocació temporal de competències, en aquest cas particular i digui’ns quins 
són el interessos que hi té i si són privats o no? Ens ho pot explicar això, aquí i avui als seus companys de 
govern i a la resta de regidors, cregui’m que segurament estarem tots d’acord i per tant no entenem  la manera 
d’actuar de vostè. I vinculant aquest decret  amb el núm. 556, ens pot dir a que obeeix tornar a delegar a la 
junta de govern les competències menys amb una que és la llicència 16/2012 que se la queda vostè, i te relació 
directa amb el decret 539.” 

 
Demana explicacions sobre el Decret número 551 de la següent manera: “M’agradaria que ens expliqui  les 
advocacions a les atribucions del regidor del seu govern Juan Garcia Concepción, i qui assumeix a partir d’ara 
les competències de governació, mobilitat, via publica i medi ambient.” 

Per últim, el senyor Ruiz, s’interessa pel Decret número 556. Respecte al Decret número 565 manifesta el 
següent: 
 
“Ens pot explicar també sr alcalde l’estimació d’unes al·legacions de Can Soldevila. Es degut a l’amenaça dels 
veïns a presentar una querella contra vostè, i per la por els hi estimi les al·legacions...”. 

 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pregunta quins són els motius de l’avocació 
de competències que en matèria de personal s’ha dut a terme en el Decret número 534. 
 
També demana explicacions respecte al Decret número 551. 
 
En últim lloc, es refereix al Decret número 556 i pregunta quin és el criteri legal i perquè l’Alcalde es reserva la 
facultat de resoldre un expedient concret. 
 
El senyor Alcalde, pel que fa al Decret número 529, afirma que es va dictar seguint la proposta de l’Instructor de 
l’expedient. 
 
Pel que fa al Decret número 534/2012, explica breument que considera que la Policia Local és un servei 
essencial. 
 
També explica, pel que fa al Decret 539, que l’establiment està tramitant l’expedient administratiu. 
 
El senyor Alcalde explica breument el contingut del Decret número 556 i pensa que és molt dràstic tancar un 
establiment el mes d’agost. 
 
El senyor Alcalde, contestant a les preguntes formulades respecte al Decret número 551, explica que és 
competència de l’Alcalde organitzar el govern. 
 
Sobre el Decret 556, explica que va parlar amb el president i la Junta de la Comunitat sobre les obres de 
la rampa d’accés a la comunitat. És un tema arreglat. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

 
3) RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 580/2012, DE 18 DE SETEMBRE, 

DE SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME LA INCORPORACIÓ 
D’ESMENES AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

“RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 580/2012, DE 18 DE SETEMBRE, DE SOL·LICITUD A 
LA DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME LA INCORPORACIÓ D’ESMENES AL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
L’Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 18 de setembre de 2012, ha 
dictat la resolució que es transcriu literalment a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 580/2012 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2012, va aprovar el segon 
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), promogut per l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

L’esmentat document va tenir entrada en el registre de la Direcció General d'Ordenació del Territori i 
d’Urbanisme en data 31 de juliol de 2012. 

Atès que, com a conseqüència de la revisió del document feta pels tècnics de la Direcció General d'Ordenació 
del Territori i Urbanisme i de les converses que aquests tècnics han mantingut amb la Regidora-Delegada 
d’Urbanisme i els serveis tècnics municipals, s’ha fet palesa la necessitat d’incorporar en el document del 
POUM un seguit d’esmenes tècniques no substancials i de correccions d’errades materials. 

Atès que aquestes esmenes i correccions d’errades materials han estat acceptades de forma verbal per part de 
la Regidora-Delegada d’Urbanisme, dels serveis tècnics municipals i de l’equip redactor del POUM. 

Atès que en data d’avui està prevista la celebració de la Ponència Tècnica prèvia a la sessió de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona que tindrà lloc el dijous 20 de setembre de 2012, en l’ordre del dia de la 
qual figura el POUM d’aquest municipi. 

Atès que per tant és necessària i urgent la tramesa de la sol·licitud d’incorporació de les esmenes al document 
del POUM, per tal que es puguin incloure a l’acord de conformitat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, previ a la publicació del document. 

En virtut de tot això, H E   R E S O L T : 

Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya la incorporació al document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Sant Andreu de Llavaneres de les esmenes següents: 

1. Donar compliment a la segona part de la prescripció 1.10 de l’acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona de 14 de juliol de 2011, en el sentit d'incorporar el següent redactat a l'apartat 3c 
de les fitxes urbanístiques dels sectors PMU-1 "Onze Pins Dalt",  PMU-2 "Onze Pins Baix" i PMU-4 "La 
Cornisa": 

"Els paràmetres de densitat residencial i edificabilitat esmentats als punts a. i b. del present apartat, 
s'hauran de considerar com a màxims, i restaran subordinats a les determinacions normatives 
d'implantació topogràfica que consten a la normativa del POUM i a la present fitxa urbanística. Els sòls 
no compatibles amb els mencionats condicionants topogràfics no podran permetre la materialització del 
sostre o densitat residencial previstos, i seran considerats no edificables. El sostre o densitat 
residencial no esgotats per aquesta raó no podrà ser invocable en tant que dret urbanístic de l'àmbit." 

2. Pel que fa el PMU-4 "La Cornisa", suprimir en els plànols d'ordenació les àrees representades com a 
zona urbanística, claus 5b5c, situades amb front al carrer del Pedraforca i al carrer del Canigó segons el 
plànol annex a l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 27 de gener de 2011, les 
quals hauran de restar grafiades com a sistema d’espais lliures. 

3. Establir a les fitxes urbanístiques dels sectors SUBd2 Ponent/Torreta i SUBd3 Llevant/el Cogoll 
que, com a mínim, la superfície mínima legal d’espais lliures tindrà els usos propis d’aquests i, per 
tant, no es podrà destinar a la qualificació Va. 

4. Pel que fa a les Normes urbanístiques: 
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- Art 92.7. Substituir l’expressió "no afecti substancialment la funcionalitat de la mobilitat de l’espai 
públic" per "garanteixi la funcionalitat del domini públic". 

- Art 132. Limitar l’edificabilitat de les finques qualificades com a sistema d’equipaments i de titularitat 
privada, que no només haurà de ser la de l’entorn i que a vegades és heterogeni, tot establint-se que 
mentre siguin de titularitat privada, es podran ampliar un fins a un màxim del 10%. 

- Art 154. Tornar a introduir les edificabilitats netes que el nou Text refós ha suprimit de les claus 3a1, 
3a2 i 3a3, per les quals no es produïa cap redundància al no comptar amb un sostre definit. 

- Art 163. Permetre l’agrupació d’habitatges en parcel·les superiors a la mínima, en aquelles finques 
situades en sectors amb planejament aprovat que el POUM ha refós i en què el planejament derivat 
permetia aquesta agrupació, tot restringint-la a parcel·les amb pendents inferiors al 10% i amb un 
volum màxim edificat que no superi els 500 m2 per tal de no distorsionar els models existents en 
l’entorn. Altrament, restringir la condició de reconeixement de casos preexistents de multi habitatge a 
aquelles edificacions que estiguin legalment implantades. Per últim, tornar a introduir la regulació de 
la densitat per la clau 5c6 que el Text refós ha suprimit.  

- Art 164. Establir clarament que únicament s’acceptarà un major nombre d’habitatges en edificacions 
legalment establertes, tant si la situació actual ja és de plurihabitatge (primer paràgraf) com si no és 
així (segon paràgraf). 

- Art 194. Establir a l’apartat 2b la condició d’enderroc de les construccions en el cas de cessament de 
l’activitat agrícola, llevat que estiguin sotmeses a algun règim de protecció del patrimoni. 

- Art. 219. Especificar que la "preexistència al planejament d’aplicació" comporta necessàriament, bé que 
la parcel·la consta registrada al corresponent Registre de la propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial 
del present POUM, o bé que la llicència de parcel·lació que s’ha concedit entre l’aprovació inicial i 
definitiva del POUM, i d’acord al planejament vigent, no té implicacions importants dins el model proposat 
al POUM. 

5. Pel que fa al Catàleg de béns a protegir: 

- Regular les possibles ampliacions dels elements qualificats amb les subclaus 5d1 i 5d2, tot condicionant-
les a la tramitació i el contingut del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic 
(entenent que aquest serà l'instrument que, tot estudiant les condicions específiques de cada cas, podrà 
justificar raonadament els paràmetres), i que en cap cas es podran sobrepassar els paràmetres establerts 
per la clau 5d. 

6. Corregir les següents errades materials: 

- A l’article 24.2 de les Normes urbanístiques substituir fa referència a l’article 19 per l’article 15. 

- A l’article 81 de les Normes urbanístiques suprimir l’apartat 3, ja que reprodueix el mateix redactat que 
l0apartat 2. 

- Restituir als plànols de la sèrie 3 les omissions detectades, com són la nomenclatura d’alguns polígons i 
sectors, diverses qualificacions zonals o el nombre de plantes. 

- Qualificar com clau 8h1 en el Catàleg de béns a protegir l’element CB_NU 15 Can Matas, en 
concordança amb la resta de documents. 

Segon.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest 
celebri. 

Tercer.- TRAMETRE una certificació de la present resolució a la Direcció General d’Urbanisme, als efectes 
oportuns.” 

La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica breument 
l’assumpte i destaca que no es tracta de canvis substancials. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, anuncia que per coherència en el 
procés del POUM, votarà en contra.  
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El senyor Ruiz es pregunta per què es fa la revisió de l’IBI amb les Normes Subsidiàries encara vigents i no 
s’espera al POUM. 
 
La senyora Carreras torna a dir que no es tracta de canvis substancials. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que el seu Grup Municipal s’ha 
posicionat en contra del POUM. Per coherència no comparteix el model especulatiu del POUM i recorda la 
manca de participació en el procés. Anuncia el seu vot en contra. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, anuncia el seu suport perquè no es pot 
tornar a iniciar el procés. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals Grups Municipals de 
CiU, PP i GLL-E i 4 (quatre) vots en contra d’ERC-AM i SOS LLAVANERES. Per tant, l’assumpte resulta aprovat 
sense cap esmena. 

4) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER INCLOURE EN EL PROPER PRESSUPOST 
MUNICIPAL EL COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE SANT PERE. 

 
El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 

la següent Moció per incloure en el proper pressupost municipal el cobriment de la pista poliesportiva de Sant 

Pere.  

Exposició de motius: 

El nostre municipi compta amb una nombrosa xarxa de clubs esportius, entitats sense ànim de lucre que 

treballen de forma periòdica per tal de fer possible la pràctica regular i federada d’esport, bé sigui individual o 

per equips.  

Tot i no comptar amb les instal·lacions òptimes per dur a terme les seves activitats, els clubs esportius 

aconsegueixen, any rere any, èxits en les diferents competicions on participen. També són freqüents i meritoris 

els èxits dels esportistes llavanerencs en diferents campionats nacionals, com en són una mostra els resultats 

individuals de les patinadores llavanerenques en el Campionat de Catalunya o en les proves de competició 

individual. 

Ja són molts els clubs que comparteixen l’antic Pavelló Municipal. Els clubs de bàsquet i el club de handbol 

necessiten per competir i per entrenar un Pavelló, i aquest fet produeix la conseqüent massificació d’equips que 

es veuen obligats a compartir el nostre Pavelló Municipal, un equipament vell i obsolet ubicat al Carrer dels 

Contrabandistes. 

La situació de bloqueig en què es troba la construcció de la nova zona esportiva ens porta a pensar que en els 

propers cinc anys serà impossible comptar amb un nou pavelló municipal. El lent però constant creixement 

demogràfic, l’augment de les necessitats dels nostres clubs esportius, i la necessitat d’instal·lacions per portar a 

terme diferents pràctiques esportives ens obliga a pensar en alternatives que facin possible la pràctica d’esport 

a Llavaneres sense perdre competitivitat ni nivell esportiu. 

L’Ajuntament de Llavaneres compta amb el Poliesportiu de Sant Pere, ubicat al Passeig de la Riera. Tot i això, 

la pista no reuneix les necessitats bàsiques com per què els clubs esportius en puguin fer l’ús que es mereixen. 
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Per fer viable aquest Poliesportiu per les nostres entitats esportives (les actuals i les noves que puguin sorgir en 

un futur) cal instal·lar-hi uns vestidors i un sostre on poder practicar esport de forma regular i durant tot l’any. 

En relació als antecedents exposats, el Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

1r)  Incloure en el Pressupost Municipal de l’any 2013 la inversió necessària per adequar uns vestidors i 

instal·lar un sostre al Poliesportiu de Sant Pere. 

2n) Convocar a les entitats esportives per informar sobre aquesta inversió i de la millora que suposarà la 

construcció d’aquestes millores al Poliesportiu de Sant Pere.  

3r) Comptar amb un representant de tots els grups municipals en les reunions amb les diferents entitats 

esportives referents a l’adequació del Poliesportiu de Sant Pere.  

4rt) Enviar una còpia d’aquesta moció a tots els clubs i entitats esportives del nostre municipi.”  

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció i comenta que 

vol que es faci el cobriment en bones condicions i que se li pugui donar altres usos. Proposen que sigui un 

espai obert al públic. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, es posiciona a favor però vol 

veure quina serà la situació del pressupost municipal de l’any 2013. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que suposa que el Regidor d’Esports 

és conscient de les necessitats esportives, però també comenta que no ho veu massa clar perquè a vegades 

els membres del govern no posen tots els mitjans. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, informa que avui ha 

signat el Decret aprovant la liquidació de l’exercici 2011 i que el resultat pressupostari és positiu. Explica que, 

tot i que el romanent de tresoreria és negatiu, s’ha reduït. 

El senyor Bartomeu recorda que aquest any s’ha formalitzat el préstec per pagar proveïdors. 

També afirma que espera sanejar l’economia municipal en dos anys. 

Respecte a la moció, proposa dues esmenes, en primer lloc, en el sentit que on diu: “(...) La situació de 

bloqueig en que es troba la construcció de la nova zona esportiva ens porta a pensar que en els propers cinc 

anys serà impossible comptar amb un nou pavelló municipal (...)”, digui: “(...) La situació de bloqueig en que es 

troba la construcció de la nova zona esportiva ens porta a pensar que cal comptar amb un nou pavelló 

municipal (...)”. 
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En segon lloc que on diu: “(...) 1r)  Incloure en el Pressupost Municipal de l’any 2013 la inversió necessària per 

adequar uns vestidors i instal·lar un sostre al Poliesportiu de Sant Pere (...)”, digui: “(...) 1r)  Incloure en el 

Pressupost Municipal de l’any 2013 una partida dotada d’un euro per adequar uns vestidors i instal·lar un sostre 

al Poliesportiu de Sant Pere (...)”. 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Ensenyament, Cultura i Festes, afirma que el 

govern dóna prioritat al pavelló nou i es posiciona a favor. 

El senyor Nogueras demana, però, que s’introdueixi una esmena al text de la moció, en el sentit de suprimir el 

següent paràgraf: “(...)La situació de bloqueig en què es troba la construcció de la nova zona esportiva ens 

porta a pensar que en els propers cinc anys serà impossible comptar amb un nou pavelló municipal (...)”. 

El senyor Alcalde explica que ha aconseguit i es disposa d’una subvenció del Consell Català de l’Esport de 

800.000 euros i que el PUOSC i les subvencions de la Diputació de Barcelona es destinaran al Pavelló nou, que 

es construirà en aquest mandat. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que del PUOSC es rebien entre 

600.000 i 650.000 euros, i gràcies a les seves gestions es va arribar a 1.250.000 euros. El senyor Mora accepta 

la supressió del paràgraf, però no l’esmena per introduir una partida amb un euro, vol que es mantingui la 

partida oberta, tal com es preveu a la part dispositiva de la moció. 

L’Alcalde recorda que no va ser gràcies al senyor Mora exclusivament. 

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 

la següent Moció per incloure en el proper pressupost municipal el cobriment de la pista poliesportiva de Sant 

Pere.  

Exposició de motius: 

El nostre municipi compta amb una nombrosa xarxa de clubs esportius, entitats sense ànim de lucre que 

treballen de forma periòdica per tal de fer possible la pràctica regular i federada d’esport, bé sigui individual o 

per equips.  

Tot i no comptar amb les instal·lacions òptimes per dur a terme les seves activitats, els clubs esportius 

aconsegueixen, any rere any, èxits en les diferents competicions on participen. També son freqüents i meritoris 

els èxits dels esportistes llavanerencs en diferents campionats nacionals, com en són una mostra els resultats 

individuals de les patinadores llavanerenques en el Campionat de Catalunya o en les proves de competició 

individual. 

Ja són molts els clubs que comparteixen l’antic Pavelló Municipal. Els clubs de bàsquet i el club de handbol 

necessiten per competir i per entrenar un Pavelló, i aquest fet produeix la conseqüent massificació d’equips que 
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es veuen obligats a compartir el nostre Pavelló Municipal, un equipament vell i obsolet ubicat al Carrer dels 

Contrabandistes. 

El lent però constant creixement demogràfic, l’augment de les necessitats dels nostres clubs esportius, i la 

necessitat d’instal·lacions per portar a terme diferents pràctiques esportives ens obliga a pensar en alternatives 

que facin possible la pràctica d’esport a Llavaneres sense perdre competitivitat ni nivell esportiu. 

L’Ajuntament de Llavaneres compta amb el Poliesportiu de Sant Pere, ubicat al Passeig de la Riera. Tot i això, 

la pista no reuneix les necessitats bàsiques com per que els clubs esportius en puguin fer l’ús que es mereixen. 

Per fer viable aquest Poliesportiu per les nostres entitats esportives (les actuals i les noves que puguin sorgir en 

un futur) cal instal·lar-hi uns vestidors i un sostre on poder practicar esport de forma regular i durant tot l’any. 

En relació als antecedents exposats, el Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

1r)  Incloure en el Pressupost Municipal de l’any 2013 la inversió necessària per adequar uns vestidors i 

instal·lar un sostre al Poliesportiu de Sant Pere. 

2n) Convocar a les entitats esportives per informar sobre aquesta inversió i de la millora que suposarà la 

construcció d’aquestes millores al Poliesportiu de Sant Pere.  

3r) Comptar amb un representant de tots els grups municipals en les reunions amb les diferents entitats 

esportives referents a l’adequació del Poliesportiu de Sant Pere.  

4t) Enviar una còpia d’aquesta moció a tots els clubs i entitats esportives del nostre municipi.”  

Sotmesa a votació la moció amb l’esmena proposada pel senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU) i la primera 

esmena proposada pel senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), s’aprova per unanimitat. 

5) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC,  DE DECLARACIÓ MUNICIPAL 
D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 

 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 

la següent Moció de declaració municipal d’independència de Catalunya.  

Exposició de motius: 

Davant el context d’emergència nacional que viu Catalunya, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, aprova 

la següent moció-declaració: 

“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en 

particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania 

de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

En la consulta popular celebrada el dia 28 de febrer de 2009, el nostre poble va expressar un sentiment molt 

majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 93% dels vots a favor amb una 

participació de 1.067 llavanerencs i llavanerenques majors de 16 anys. Aquesta és la força que ens empeny a 

subscriure la present així com a declarar el municipi de Sant Andreu de Llavaneres com a  territori català lliure i, 

a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments 

d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes 

de Sant Andreu de Llavaneres i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva 

pertinença a l’Estat  Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es 

troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal 

suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment, 5.582.000 euros anuals. És, doncs, davant d’aquest 

context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un 

clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a 

administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves 

institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc.  És un estat que es  troba en 

fallida econòmica i que ens hi  pot arrossegar.  

Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la 

Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis  al  poble  de  Catalunya  i  posant  en  descrèdit  

internacional  les  seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris 

creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 

imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, 

des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra 

l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta 

al conjunt de la ciutadania. 

 Catalunya  ha  de  preservar  com  a  poble  els  seus  trets  nacionals,  la  seva llengua, la seva cultura, el 

llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. És per tots aquests motius, i principalment per a 

preservar el benestar dels veïns i veïnes de Sant Andreu de Llavaneres, i per tal d’impedir que l’agreujament 

d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats  

empresarials i  en  més  increments  de  l’atur  i  la  pobresa  de  les classes treballadores que ja patim, que 

aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure. 

En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

1r)  Que el  Parlament de Catalunya sotmeti  a votació  la declaració  unilateral de sobirania nacional de 

Catalunya en el termini màxim de tres mesos i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de 

Catalunya. 
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2n)  Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, 

entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació 

d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional  des del qual es  gestionin  el  règim  fiscal i el  finançament  dels  

serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense 

ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de 

Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició 

cap al nou estat català. 

3r) Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que 

ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents: 

- Que les banderes oficials seran la local,  la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada. 

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la 

llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana. 

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions 

dins del territori de Catalunya. 

- Que  declari,  a  afectes  administratius,  el  dia  12  d’octubre  com  a  dia laborable. 

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, 

per a garantir un procés democràtic. 

4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat, el President del Govern 

Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que 

aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits. 

5è) L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres col·labori amb l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents 

accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 

6è)  Finalment, des de Sant Andreu de Llavaneres, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 

espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el 

treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.” 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que s’ha obert un horitzó a 
l’esperança i que la independència ha passat a ser una idea transversal. 
 
Explica també, que el seu Grup va organitzar dos autocars i cent disset llavanerencs van anar a la manifestació, 
de l’11 de setembre. 
 
Seguidament explica breument la moció. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, no està d’acord amb les xifres de 
la part expositiva, però sí amb els acords. Llegeix el següent escrit: 
 
“En aquesta moció es barregen una sèrie de dades i números que segurament no són certes, o com a mínim no 
són correctes o reals, no entrarem a valorar-les perquè pertanyen a la part expositiva de la moció . 

En canvi si que estem d’acord en la major part d’acords  ja que la demanda es la de instar al parlament a que 
faixi la feina que li pertoca, ja que tot ve desencadenat arran de l’esperit popular de la diada del 11 de setembre  
i per ser coherents nosaltres també creiem que Catalunya te el seu dret a decidir el seu futur. 

Assumim la revindicació de la diada com a pròpia, i mes tenint en compte que un servidor va estar encapçalant, 
i portant la capçalera de la mateixa manifestació, amb el lema “CATALUNYA UN NOU ESTAT D’EUROPA”.per 

tant votarem afirmativament aquesta moció.” 

 
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que el seu Grup està format per 
una ampli ventall de persones alguns a favor de la independència i d’altres no, i que defensa el dret a decidir. 
Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que tots els ciutadans van 
jurar o prometre guardar la Constitució. Cal ser fidel a la promesa feta per obligació legal. 
 
El senyor Bartomeu considera també cal parlar de la balança comercial amb Espanya. 
 
Pensa que si s’aprova la moció serà un acord nul de ple dret. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que la independència no és un 
tema nou, sí que, en canvi, és nou sentir que es tracta d’un tema transversal i no depèn de les ideologies 
polítiques. Anuncia el seu vot a favor. 
 
El senyor Alcalde recorda les paraules d’Artur Mas, Jordi Pujol i Oriol Pujol, especialment les del President Pujol 
quan va dir que ja està bé de fer la “La puta i la Ramoneta”. Pensa que el procés s’ha de fer de forma correcta, 
pacífica i democràtica i sense “arrauxades”. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, anima al senyor Lluís Nogueras i 
Moulines, Regidor-Delegat de Cultura i Festes, a organitzar actes. 
 
El senyor Sala desplega la bandera estelada a la sala. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM  i 
SOS LLAVANERES, 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal del PP i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal 
de GLL-E. Per tant, resulta aprovada sense cap esmena. 

 
 

6) MOCIÓ DE VARIS GRUPS MUNICIPALS, PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL I VARIACIONS EN LES CONDICIONS DE TREBALL DELS 
REGIDORS. 

 
 
“Els sotasignants, regidors de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenten al Ple la següent Moció per 

a la modificació del Reglament Orgànic Municipal i variacions en les condicions de treball dels regidors el 

setembre de 2012.  

Exposició de motius: 

Des de la darrera modificació del ROM, on s’establia una nova periodicitat de celebració dels plens municipals 

cada dos mesos, per necessitats de gestió s’han celebrat un nombre de plens extraordinaris molt superior al 
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que és raonable; fins a igualar, si no superar el nombre de plens ordinaris. Aquest fet l’entenem com una 

anormalitat i una disfunció ja que aquesta modalitat limita l’acció de debat i propostes que és el que pot enriquir 

l’acció de govern. 

Igualment, la modificació de les condicions per a respondre les preguntes de l’oposició i l’exigència de presentar 

per escrit els precs amb una setmana d’antelació, resta agilitat al propi ple i a la resolució dels assumptes de 

gestió. 

En el mateix sentit, entenem que la restricció de l’ús del telèfon als portaveus dels grups de l’oposició imposada 

ja durant el mandat anterior és una dificultat afegida a la seva dedicació que, necessàriament, no és exclusiva ni 

remunerada.  

Per tot això, es presenta al ple per a la seva aprovació una proposta que consisteix a modificar el Reglament 

Orgànic Municipal establint: 

1.- La periodicitat dels plens ordinaris s’estableix en un mes i mig. 

2.- Les respostes a les preguntes en el ple es respondran alternativament, és a dir, amb la mecànica de 

pregunta-resposta fins a esgotar totes les preguntes plantejades, i 

3.- Els precs que es vulguin presentar, es podran formular sense haver-los presentat prèviament per escrit. 

4.- Tant en els precs com en les preguntes es retira el límit imposat amb la darrera modificació de ROM 

A més, atès que els membres de l’oposició tenen una retribució tan sols de 100 euros mensuals i per tal de 

facilitar la feina dels portaveus sense que suposi una càrrega econòmica afegida, s’aixecarà la restricció de 

trucades dels telèfons dels portaveus de l’oposició i d’algun del membre govern establint les mateixes 

condicions que disposen els membres de govern. 

A Sant Andreu de Llavaneres, a 16 de setembre de 2012. 

Juan M. García Concepción (CIU)   Sandra Carreras i Ruiz (CIU) 

Joan Mora Buch (ERC)     Albert Sala Martínez (ERC) 

Gemma Martín Vilanova (ERC)    Joan Rubal Díaz (GLL-E) 

Emili Minguell i Parent     Carmen Bastida Marco 

Josep Ruiz i Royo” 

 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, llegeix el següent escrit: 

“Aquesta moció està impulsada per dos regidors de govern, el senyor García i la senyora Carreras, que, en no 
ser portaveus no poden presentar per ells mateixos moció segon el ROM. 

Entenem que els canvis que es proposen són raonables i estan dirigits a facilitar la feina dels regidors de 
l’oposició i a crear unes condicions més justes i eliminar entrebancs al treball d’aquests i, per tant, ajudar a 
millorar la gestió des de la funció de control. 

L’objectiu dels canvis pretenen d’una banda facilitar la comprensió dels temes per aquells que assisteixen com a 
públic establint la mecànica de pregunta-resposta. Igualment, defensem que si els precs s’han de presentar per 
escrit una setmana abans, es resta agilitat i immediatesa i obliga a deixar fora del ple temes del dia a dia, de 
pura gestió que no es poden preveure amb una setmana d’antelació. 

Respecte a la restricció del telèfon, entenem que és la principal eina de treball per aquells que no tenim 
dedicació exclusiva o parcial i que es pot establir algun tipus de limitació de consum, tot i que mai no s’ha 
demostrat un ús abusiu per part dels portaveus de l’oposició.” 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, Regidor –Delegat de CIU, comenta que, sens perjudicis de futurs acords, 
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tot i que està d’acord amb alguns punts de la moció, votarà en contra de la moció per coherència a favor de 
l’actual sistema. 

La senyora Sandra Carreras i Moulines, Regidora-Delegada de CIU, llegeix el següent: 

“M’agradaria motivar el meu vot fent una petita explicació del per què del mateix. 

Pel fet que es va tramitar amb un marge de temps molt curt, no es va poder donar l’oportunitat a tots els 
regidors de govern a participar en aquesta moció. 

La meva posició de vot seria l’abstenció perquè de cara al pròxim Ple poder donar l’oportunitat de pronunciar-se 
a tots els regidors del Consistori per igual. 

Vaig signar la moció perquè es plantegen canvis molt coherents proposats pel meu company Juan García i que 
crec que serien bons, però també vull que hi hagi la màxima participació possible.” 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, 
SOS LLAVANERES i del senyor Regidor Juan García Concepción (CIU), 8 (vuit) vots en contra dels Grups 
Municipals de CIU i PP i 1 (una) abstenció de la Regidora senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU). Per tant, 
resulta rebutjada. 

 
7) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 

 
Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS. LLAVANERES presenta les següents 
preguntes al Ple del 24 de setembre  de 2012. 

URBANISME/CULTURA 

Sr. Nogueras, com a responsable de Cultura: 

A la biblioteca municipal hi ha 6 vidres trencats de grans dimensions, un d’ells porta trencat des de el any 2007, 
(es van caient ha trossos) amb el perill que això suposa i amb la imatge de deixadesa que dóna.  

1. Pensen esperar que se’n trenquin mes, o pensen arreglar-ho algun dia?  

2. Pot dir-me si tenen contractada algun tipus d’assegurança i si aquesta cobreix els vidres, al ser un 
edifici municipal que hem de mantenir?  

 
HISENDA 

1. Sr. Bartomeu, em pot dir per què hi ha una factura en la relació de factures aprovades en la junta de 
govern del 23 de juliol de 2012 (acta 24/2012) de Fornells Assessors de 2.724€ que fa referència al 
tancament de l’any 2011 en què diu textualment (paralitzat per ordres del Regidor)? 

2. En el registre d’entrada del dia 12/09/2012 la Sindicatura de Comptes els hi diu que encara no consta 
haver rebut el Compte General de la Corporació, i que per evitar possibles conseqüències, el proper 1 
d’octubre acaba el termini per aprovar per Ple, el Compte General de l’exercici 2011 i, entre d’altres 
recomanacions els hi diu que per poder cobrar subvencions i transferències a càrrec dels Pressupostos 
de la Generalitat, s’ha d’acreditar la tramesa dels comptes Generals a la Sindicatura de Comptes. Com 
que el Ple el celebrem avui dia 24 de setembre, i el dilluns pròxim és dia 1 d’octubre en el qual s’acaba 
el termini per celebrar el Ple d’aprovació del Compte General. Quin dia té previst fer el Ple Extraordinari 
en el que el govern CIU+PP ja ens té acostumats?. 

3. Per què a data d’avui encara és hora que se’ns convoqui a alguna reunió informativa per parlar dels 
comptes? 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Cultura , respon a la 
pregunta número 1 reconeixent que hi ha vidres trencats per actes vandàlics. Explica que s’han instal·lat 
càmeres i que quan es posin en marxa es canviaran el vidres trencats. 
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Pel que fa a la pregunta número 2, respon que efectivament hi ha una assegurança però que no cobreix els 
actes vandàlics.  

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, respon a la 
pregunta 1 afirmant que el tancament el feia l’Interventor. Com en aquells moments no hi era es va decidir 
optar per l’ajuda externa. Un cop es va iniciar la tasca, la Diputació de Barcelona ens va oferir els seus 
serveis de forma gratuïta, per la qual cosa es va paralitzar l’encàrrec fet a l’empresa externa i se li van 
abonar els honoraris de la feina feta. 

Seguidament, el senyor Bartomeu respon a la pregunta número 2 i es dirigeix al senyor Ruiz assegurant-li 
que la documentació arribarà a la Sindicatura de Comptes sense cap conseqüència per l’Ajuntament. 
Explica que el Ple extraordinari per aprovar el Compte General 2011 està previst per la segona quinzena 
d’octubre. 

En últim lloc, el senyor Bartomeu respon a la tercera pregunta en el sentit que si el senyor Ruiz es refereix a 
la Comissió Especial de Comptes es convocarà en breu. 

El senyor Bartomeu afegeix que per celebrar reunions informatives no previstes per l’ordenament jurídic 
només té per costum celebrar-les amb persones que puguin aportar coses positives. 

8) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
 

El senyor Alcalde proposa que les preguntes siguin contestades al proper Ple ja que la senyora Regidora 
Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, ha excusat la seva presència. 
 

9) PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert 

Sala i Martínez presenta al proper Ple Municipal els següents precs i preguntes: 

 

PREGUNTES 

1) A la regidoria de Governació: 

 

Diversos llavanerencs i llavanerenques ens han alertat de la presència de només dos efectius policials en els 

torns de nit del mes d’agost. En relació a això demanem els quadrants de la policia municipal durant les nits 

del mes d’agost i el nombre d’efectius en aquestes nits.  

També l’existència de convenis amb els 3 Viles per reforçar la vigilància policial durant la nit.  

Informació de la presència dels Mossos d’Esquadra en les tasques de vigilància nocturna.  

 

2) A la regidoria de Medi Ambient: 

Hem pogut observar com els cotxes que l’empresa FCC utilitza per fer les feines de manteniment i neteja del 

municipi estan bruts, deixats, i a més desprenen líquids lixiviats en el seu pas. Atès que els líquids lixiviats 

provoquen greus problemes de salubritat, voldríem un informe sobre l’estat dels cotxes que l’esmentada 

empresa utilitza per fer el servei de neteja a Llavaneres.  

3) A la regidoria de Serveis:  

Diversos llavanerencs i llavanerenques ens han alertat de la brutícia dels nostres carrers i embornals. S’ha 



     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37 
www.santandreudellavaneres.cat 

15 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

reduït el servei de neteja municipal? Durant aquest 2012 hi estan treballant els mateixos efectius que durant 

l’any 2011? 

Degut a l’estat lamentable en què es troba el carrer Clòsens, ple de sotracs, preguntem al regidor: ha previst 

treballs de pavimentació i manteniment en l’esmentat carrer? A què es deu la degradació del carrer? 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula les preguntes número 1, 2 i 3 i 

retira la pregunta número 4. 

Pel que fa a la pregunta número 1, el senyor Alcalde explica que concertarà una reunió amb el Cap de la 

Policia Local perquè li expliqui. 

El Regidor senyor Salvador Ramon i Pauli, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Serveis Municipals 

i Manteniment, respon a la pregunta número 2 que els camions han patit una anomalia aquest estiu. 

Pel que fa a la pregunta número 3, el senyor Ramon, explica breument el tema i que afirma que ja s’ha 

solucionat. Afegeix que ja està programada la reparació del carrer Clòsens. 

 PRECS  

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el següent prec: 

1) A l’Alcalde: 

Hem de lamentar el seu discurs institucional el dia del dinar de la vellesa, i li preguem que sempre que com 

alcalde faci ús de la paraula ho faci des del respecte a tots els col·lectius de llavanerencs, i eviti manifestacions 

com les que va fer en l’esmentat dinar al·ludint a la falta de responsabilitat i de respecte dels joves. Considerem 

que no són de rebut les esmentades declaracions.  

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el prec següent:  

2) A la regidoria d’Urbanisme i a la d’Hisenda: 

Preguem que s’inclogui en els nous pressupostos municipals per l’any 2013 la supressió de barreres 

arquitectòniques en el pas al Port-Passeig Marítim des del sector d’El Balís, ja que la manca d’una rampa en el 

pas subterrani afecta a persones amb discapacitat i també a veïns amb cotxets per a nadons. 

Pel que fa al prec 2, la senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, 

explica breument l’assumpte i comenta que és un cost que han d’assumir els propietaris del sector. 

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix el següent escrit: 
 
“El passat diumenge dia 2, en el dia de la vellesa, l’Alcalde va fer un discurs on li deia a la gent de la 
tercera edat del nostre poble que havien d’ensenyar els valors com la dignitat, respecte, responsabilitat... 
als joves. Ffins aquí puc estar més o menys d’acord perquè els avis són els més savis, i va bé que se’ls 
animi a transmetre la seva saviesa. El que no estic gens d’acord és quan vostè diu que els joves d’avui en 
dia no tenen respecte, ni dignitat ni responsabilitat. Em sembla patètic que per fer un discurs per un 
col·lectiu de gent s’hagi de menysprear a un altre. Li prego que això no torni a succeir.” 
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El senyor Alcalde, respecte al prec 1, contesta que en el seu discurs no va fer cap referència als joves, era un 
discurs adreçat a persones més grans de setanta-cinc anys i els convida com a President del Patronat a 
assistir-hi el proper any. 
 

10) INFORMES. 
 
 

El Regidor senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, demana intervenir. El senyor Alcalde li 
nega la paraula i aixeca la sessió. 

 
 
 

 
Essent les 22,35 hores, el sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 
 

 

 


